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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2015 

 

Obec Rakovo podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o 
regulácii v sieťových odvetviach a znení neskorších predpisov, vydáva toto VŠEOBECNE 
ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVO č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a 
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Rakovo. 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len „VZN“) upravuje na území obce 
Rakovo:  

 a) spôsob náhradného zásobovania vodou 

 b) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd  

 c)  zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.  

§ 2 

Náhradné zásobovanie pitnou vodou 

 1. Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia 
dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v zákone.1 

2. Náhradné zásobovanie pitnou vodou zabezpečuje prevádzkovateľ verejného vodovodu, 
ktorým je Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Martin: 

 - cisternami  

- dodávkami balenej pitnej vody  

- inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.  

3. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne, v čase od 7:00 hod. 
do 21.00 hod.  

4. O čase a mieste náhradného zásobovania pitnou vodou informuje obec na úradnej tabuli 
obce, miestnym rozhlasom a na webovom sídle obce, prípadne iným vhodným spôsobom. 

 5. Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní 
pitnou vodou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na 
kvalitu pitnej vody.  
 

1  § 32 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a 
doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach. 
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§ 3 

Náhradné odvádzanie odpadových vôd 

1. V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd do verejnej 
kanalizácie z dôvodov uvedených v zákone (1), zabezpečí prevádzkovateľ verejnej 
kanalizácie, ktorým je Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Martin, ich zneškodnenie 
odvozom do čistiarne odpadových vôd. 1 § 32 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o 
regulácii v sieťových odvetviach. 

 

 

 

§ 4 

Zneškodňovanie obsahu žúmp 

 1. Užívateľ žumpy udržiava a prevádzkuje žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom 
odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia 
obyvateľov alebo životného prostredia.  

2. Užívateľ žumpy zabezpečuje vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy v intervaloch 
zodpovedajúcich kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej 
osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie v súlade s platnými predpismi. 

3.   Producent odpadových vôd, ktorý neodvádza odpadové vody do čistiarne odpadových 
vôd povolenej k prevádzke podľa zákona [ č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon) ] v znení neskorších predpisov, je povinný odvádzať ich do žumpy. 
 
 
 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 
v Rakove dňa 31.03.2015 uznesením č.  19/2015 a nadobúda účinnosť dňa 
16.04.2015 
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Návrh VZN bol vyvesený  na úradnej tabuli dňa: 13.03.2015 

Návrh VZN bol zvesený na úradnej tabuli dňa: 31.03.2015 

VZN bol vyvesený  na úradnej tabuli dňa: 01.04.2015 

VZN bol zvesený na úradnej tabuli dňa: 17.04.2015 
 

 

 

 
 

        .......................................... 
            

                                                                                                                Patrik Antal       
                                                                                                                            
starosta obce Rakovo 

 


